
HEEMKUNDIGE KRING 
HET LAND VAN 

NEVELE 

I-IErr L .. t\.ND VAN" NE'\lELE 

H • VAi"J DOO PJ:JE 

j rg , \,7, a:f L 3 



Berichtenblad van de Heemkundige Kring 

HET L. A NOV AN N E VEL E 

Vijfde jaargang, aflevering 3 -
september 1974 

Oe Heemkundige Kring "Het Land 
van Nevele" heeft als werkgebied de ge
meenten Bachte~Maria-Leerne. Hansbeke, 
Landegem, Lotenhulle. Meigem, Merendree. 
Nevele. Poeke, Poesele. St.~Martens-Leer

ne, Vinkt. Vosselare en Zeveren-Deinze. 

De vereniging streeft ernaar de 
studie van ons heem te bevorde~en, de re
sultaten ervan" te publiceren en aktief bij 
te drage~ tot de bescherming en het beheer 
van ons· leefmilieu. Daartoe organiseert 
zij geregeld voordrachten. dia- en film
voorstellingen. tentoonstellingen. uitstap
pen en wandelingen. Alle leden worden op 
die manifestaties . uitgenodigd en kunnen er 
gratis aan deelnemen. 

Het jaarlijks te betalen lidgeLd 
bedraagt 150 F. (gewoon lid}, 250 F. 
(steunend lid), of 500 F. (erelid) en kan 
overgeschreven worden op 000-0627981-03 
"Het Land van Nevele" • Vosselarest raat 16. 
9840 Landegem. 

Bijdragen voor het 8erichtenblad 
en andere · br~efwisseling dienen te worden 
toegestuurd aan J. LUYSSAERT. Poeldendries 
11. S840 Landegem. 

+ 

+ , + 

Kaftfoto : H. VAN DOORNE 
Uit de Briefwisseling Dr. Van Oye. 
Centrale Bibliotheek R.U.G. 
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HENDRIK VAN DOORNE : 

DE POEKESE GEZELLE-DISCIPEL 

Is het gedicht »Poucke» van 
Gezelle tamelijk bekend. dan bleef de be
kendheid van HENDRIK VAN DOORNE. die on
middellijk betrokken is bij deze verzen. 
eerder beperkt tot de Gezelle-vereerders. 
Natuurlijk hebben de Gezelle-biografen en 
kommentatoren heel wat meegedeeld over de 
betrekkingen van de Poekenaar met de 
illustere dichter (1). Oe laatste jaren 
werd van Doornes handel en wandel nog ver
der onderzocht : de Nederlander WESTEN 
BROEK wijdde er een twintigtal bladzijden 
aan en J. DE MUELENAERE deed in een paar 
degelijk gefundeerde artikels belangrij~e 
onthullingen en kon hiermee enkele ver
keerde stellingen rechtzetten (2). 

Tot beter begrip van onze losse 
beschouwingen beginnen we met een zakelijk 
levensbericht van de Poekese Gezelle
discipel. 

HENDRIK K.E. VAN DODRNE werd op 
16 april 1841 te Poeke geboren als tweede 
kind van notaris JDANNES VAN DDDRNE. Zijn 
moeder. AUGUST A VAN EECKHAUTE. overleed te 
Poeke in 1542. Zijn vader hertrouwde later 
met JUSTINA VAN DE VELDE en uit dat huw e
lijk ontsproten nog 4 kinderen. In 1854 
wordt hij collegeleerling van het Klein 
Seminarie te Roeselare. Het is een mijl
paal in zijn leven. want daar deelt hij in 
die toegewijde genegenheid en vriendschap 
van Gezelle voor zijn leerlingen. 

Toen Gezelle in 1860 naar een 
Brugs college overgeplaatst werd zal van 
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Doorne ook dat college bezoeken. In 1861 
komt de Poekenaar op het Engels Seminarie 
waar Gezelle toen onderrector was. In 
1865 wordt hij priester gewijd en zal als 
missionaris in Engeland werkzaam zijn. Na 
enkele hulpbedieningen bekleed te hebben 
wordt hij aangesteld als rector in de 
Londense voorstad Brixton waar onder zijn 
impuls een bloeiende ' katholieke parochie 
uitgebouwd wordt. 

In 1900 legt hij zijn ambt neer 
en vestigt zich te Poeks in het vaderlijk 
huis waar hij sterft op13 september 1914. 

Laten we nu in kronologische 
orde feiten en gebeurtenissen volgen uit 
het leven van H. van Doorne die in verband 
staan met zijn geboortedorp. Is van Doorne 
sterk "verwestvlaamst", is zijn taal op
vallend Westvlaams getint, is hij een 
priester uit het bisdom Brugge, is hij een 
aktief strijder voor de heropleving van de 
Vlaamse taal of beter het Westvlaams, . dan 
kan Poeke toch niet weggecijferd worden 
uit dat rijk gevulde leven. 

1. Zijn afstamming 

Als we voor de hoofdgevel van de 
kerk van Poeke staan, dan treft ons aan de 
rechterkant van de hoofdingang de witte 
grafsteen in de muur gemetseld met het 
volgend inschrift : 

Begraefplaets 
van Mr Joseph Ivo 

Van Doorne 
in Zeven baillu notaris 
en meyer dezer gemeente 

overleden den 11 augustus 182 ••• 
en Juffrouw IsabeZZe 

Vaerman 
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Zijne echtgenote overleden 
den 24 december 1826 

hunne kinderen 

1° Henricus priester 
overZeden den 27 november 1835 

2° Joseph priester te Oudenaarde 
3° Maria bezondere te Gend 

4° Joannes notaris te Poucke 
5° Anna bezondere 

OverZeden den 15 february 1825 
6° Louis bezondere te Gend 

RIP 

In 1842 werd de oude kerk te 
Poeke afgebroken en de nieuwe werd in 1844 
ingezegend. Het bidprentje van Joannes van 
Daarna (3) getuigt d~t deze ndoor zijnen 
iever de tegemtJ.Oordige ]{erk~ met de groot
ste tegenkantingen tot stand gebragt heeft~ 

In 1845 werd een gebarsten klok 
hergoten die in haar opsch~ift de naam van 
liJ. -A. - G. van Doorne" bUl"geme ester:) peter Y1 

draagt (4). 

Hieruit blijkt dat de familie 
gekenmerkt wordt door haar rol die ze in 
het openb eB~ Jg ven vervult en door haar 
god sdi en ti t ":' 8 ~ ,:. ':' en. 

2. Het ~<J r. r ; ~ : ' ~ , ) , 8 

fj ;:: \I a n 0 00 rn e:3 b G'.tV :J c: ti c: C :'1 :- ::' 

Po a k a a 8 n :' ~ ,! ~.I~I her en h u i s ~. ;" ::: (-J ;:,,, ::. s ~~ :~ s ei 3 -

s tra at. L :-J t (;J 1.' J. s het e i g 8[' , ; C ïl [, ~ ,',' G:r ;:-:':,,, ': \/ a n 
het E; :,î i ' l'::i .d" ,' I " ,'3 klOoster. [ :..~ :>; d::P 118!' ~ OU 
wir: i; ;~ F' Ó, ': öïl 8rl vëfn de OL!d~) 1,'n '" l'g8 1J81 rest 
a 11 8 8 n n t) g d e a rd u i n end l'i:W: f i fd. I n d e g ra -
te tuin bespeuren we ook nog overblijf-
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selen van de vorige eeuw:. een eeuwenoude 
treurbeuk. het r~ime koetshuis en een wa 
ter.bekken voor ' waterplanten. 

Vroeger was er ·ook een beuken
haag die tot een soort gaanderij 'was ge 
snoeid. In de kloostertuin is nu een ge
bouwtje opgericht dat als zitplaats dienst 
.doet : een glasraam met een Gezellekop en 
een sierlijst met enige verzen "Pouake~ 
Pouake~ onder uw boomgewelven ••• " roepen 
hier een. enig verleden op (5). 

3. Naar het Klein Seminarie te Roeselare 
( 6) 

In de zomer 1854 komen moeder 
en vader van Doorne met Hendrik naar het 
Klein Seminarie van Roeselare. Dat een 
voorkeur gegeven werd aan dat college is 
zeker toe te schrijven aan devlaamsge
zindheid van de familie : IIVader tlJas in 
hert .en .ziele VZaming" getuigt de zoon. 
Gent was natuurlijk gemakkelijker te be
reiken. maar het toenmalige Sint - Barbara 
college was reeds een kweekschool voor 
verfransing. 

Het toeval wil nu dat de van 
Doornes in het Klein Seminarie ' kennis 
maakten met de jonge GUi~D Gezelie die er 
bewaker en leraar was. "Als vader zei dat 
we te Pouake ~oonde~ trok eene soort van 
mompel over den jongen priesters gel~at~ 
alsof 't geluid van 't woord Poek~ zijn 
laahvlieske keteZde : Pouake~ Pouake, 
Pouake ! herhaaZde en hernam hij." 

Toen later de kleine Hendrik de 
eerste dag van zijn verblijf in het Klein 
Seminarie naar iemand zocht in zijn ver-
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eenzaming liep hij naa~ de jonge priester 
toe die na wat aarzeling de sympathieke 
jongen begroette met : "Ah Poua7<.ske, 't is 
gijl". En zo werd Hendrik bedacht met de 
bijnaam Poucke die hij nog lang zal dragen, 
waarbij van Doorne noteert 

"bij zoverre dat er mij buiten 
m~Jn kLasse hleinig medeleerlingen anders 
hlisten te noemen." En zo kunnen we opmaken 
uit een brief van 1865 die VAN DYE aan 
Gezelle schrijft dat die bijnaam nog al
tijd gangbaar was. In een postscriptum 
luidt het : rlUijne vriendelijke groetenis
sen aan Pouake, aan Hugo Verriest en P. 
Busschaert" (7). 

Als moeder van Doorne haar zoon 
kwam bezoeken te Roeselare vergat ze nooit 
Gezelle even op te zoeken. En reeds na 
haar eerste bezoek was hij getroffen door 
haar innemend karakter. Gazelle zond haar 
het gedicht: I' 'k heb u, Noeder ••. ft. Ze 
stelde dat fel op prijs en bewaarde het 
haar gehele levon in haar kerkboek. 

4. Het gedicht 

Gastvrijheid was schering en in
slag bij de van Doornes, ze konden zich 
dat trouwens permitteren : ze waren rijk, 
bezaten een ruim huis met vele kamers, 
hadden personeel, en" benev~ns hun grote 
tuin lag ook nog. op een halfuur gaans, 
een bos dat ze reg~lmatig bezochten. 

Moeder van Doorne liet dan ook 
niet na Gezelle naar Poeke uit te nodigen. 
De Gezelle-vorsers kunnen niet met zeker
heid uitmaken wanneer Gezelle voor het 
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in zijn herte en in zijn taaZ! 

~~QICHTEN, GEZANGEN EN GEBEDEN. 
, Kleengadichtjes G.G . 

. . 3e uitgave 
8euss.laere 1893. 

JUSTINA VÄN -DOOR~~ · 
~ ~ (Uit het archief van dhr. O. Ohooge. Nevele) 



eerst te Poeke op bezoek kwam. Na een van 
zijn bezoeken - in 1856. 1857 of 1860 -
zond hij het gedicht "Pouake" aan vader 
van Doorne. 

POEK.E 

Poeke" poeke" uw boomgeûJe Zven 
deên zo'n deugd aan 't herte mijn" 
aZs" bij God en bij mij zelve" 
'k moaht in uw waranden zijn ! 

Poeke~ Poeke" 't "langzaam luien 
van UlJ k Zokken en ' t gekras 
van U7J zwarte voge Z,buien 
deIn mij deugd als 'k bij u was ! 

poeke" poeke" duizend werven 
komt mij nu die naam weerom 
zeker is 't" aleer ik sterve 
dat ik nogmaals we de rhom ! 

fleer" om traan en troost en vrede" 
weer" om kraai- en klokgesahaZ" 
weer" om al uw Zieflijkheden" 
weer om poeke - en daar is 't al. ! 

Het ge~icht bahoe~t weinig kom
mentaar. De boomgewelven zullen wel die 
zijn uit van Doornes tuin: de treurbeul<... 
de haaggaanderij. waarvan hoger sprake. 
waar Gazelle zeker gebrevierd heeft. We 
menen niet dat de dichter in de dreven 
van het kasteel gewandeld heeft. want 
Hendrik van Doorne spreekt nooit over de 
kasteelbewoners en we mogen onderstellen 
dat er geen gemoedelijke betrekkingen wa
ren tussen de twee families. want de van 
Doornes waren op-en-top vlaams voelend. 
t e rw ijl dek ast e e I h eer. • • • • • 

Het gedicht verscheen eerst in 
de bundel Gediahten" Gezangen en Gebeden 
1862,s uitgave die op aandringen van en 
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met de medewerking van Hendrik van Doorne 
en Hugo Verriest tot stand kwam. 

Het nieuw geluid van Guido 
Gezelle werd in sommige literaire milieus 
over de hekel gehaald. Zo heeft de Gentse 
Prof. HEREMANS • de toenmalige gezagheb
bende criticus. een eerder vernietigend 
oordeel over de bundel geveld. Hij stipt 
nochtans onder de honderd gedichten een 
viertal aan die hem bevielen en Pouake 
behoort tot die uitgelezene (8). 

Hetzelfde gedicht verscheen ook 
in de Volksalmanak voor NederZandsahe 
Katholieken (1863). waar wij het onder de 
hoofding West-VZaamsahe Diahtspranken vin
den. Een voetnoot bij Pouake : een dorp 
in West-VZaanderen (!) (9). Benevens een 
tiental gedichten van Gezelle zijn er ook 
van zijn leerlingen opgenomen. o.m. een 
viertal van van Doorne. Onder het eerste 
gedicht staat H.K.E.v.D.v.P. en in voet
noot Hendrik Karel Evariest van Doorne van 
Pouake. De discipel heeft opgekeken naar 
de meester. maar de evokatie van zijn ge
boortedorp heeft niet de poëtische zwier 
van Gezelles gedicht. trouwens hij was nog 
zo jong - 18 jaar. Denk.elijk is het de 
uitwerking van een schoolopgave. 

Aen Pouake 

Laudabunt aZii aZarum Rhodon 
Dat andere op verre Zanden roemen~ 
En 't voorste 't beste en 't sahoonste 

noemen., 
Ik min al Zeen mijn VZaenderen Zand., 

AZwaer ik in een frissahe streke 
Op 't kronkeZboord der Pouakebcka 
Het eerste bZoeijend bZoemke vond. 
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En waar ik onder moeders zorgen 
Mijn j ong(J kinderjaren 8 Zeet, 
En Zeefde in vreugde -en Zeefde in vreed' 
Door 't blanke kinderk Zeed verborgen / 

AZs andéren vreemde Zanden zoeken, 
Dan wijst mij ook mijn hart een oord, 
Maer aZtijd is 't hetzelfde woord 
Dat mij komt streeZen, aZtijd Pouake 

St.-Roahus, 1859. Ii.K.E. v. D. v.P. 

Hoe dikwijls Gezelle te Poeke 
op bezoek geweest is valt niet uit te ma
ken en of de Poe~enaars ken~elijk van dat 
bezoek afwisten valt -oDk moeilijk aan te 
tonen. Van Doorne ziet het zo 1n zijn 
Gedenkboek :~Van de tweede Mis8e die hij 
in de parochiekerke las, Ziep Poucke vol, 
van dien vreemden priester die zoo stiah
tend en godvruchtig me8se doet." 

Gezelle kwam ook op onverwacht 
bezoek en van Doorne beschrijft dan met 
welgevallen een dergelijke verrassing : 
rrOp een ander maaZ-, , k en kan mogeZijks 
't tijdstip niet meer bepaZen of achter
halen, wierd er 's avonds Zate, 't was 
wet acht en haZf, aan de beZZe getrokken. 
Een Zaat bezoek 'n was persiest geen aZZe
daagsch gebeurte, en beetdu onze vreugd 
en begeestering in, aZs onze scherpgezet
te ooren 't meissen in verwondering hoor
den uitroepen : 'Oh Mijnheer GezeZZe is 
dat UI' fr. Dat is de aanvang van van 
Doornes beschrijving over dat laat bezoek. 
die in potlood op een los blaadje geschre
ven is. dat te Brugge in het Gezelle
archief berust. 

Bij al die bezoeken merkt Prof. 
BAUR dan ook schamper op : "In de huis-
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kring Van Oye te Torhout heeft Gazelle, 
die noahtans zo gemakkeZijk de families 
zijner leerlingen bezoaht, die o.m. alle 
vijf voet naar Poeke toog, bij de Van 
Doornes, (wij ond'erstrepen), blijkens de 
br1:e fwisse ling nooi t de voe t gezet. fP (10). 
De van Doornes hadden het dan ook voor de 
colleges waar Gezelle leraarde. De twee 
jongere broers van Hendrik, Sepke en 
Alfons, zullen ook te Roeselare en te 
Brugge op kostschool komen. 

5. Het zielgedichtje 

In 1862 was de familie van 
Doorne in de rouw voor "Guustje". We ge
ven hier de tekst van het bidprentje met 
het alom bekende gedicht van Gezelle nat 
ook nog later voor andere kinderbidprent
jes zal worden gebruikt (11). 

AUGUST A. N. VAN DOORNE 

God gaf he t ons 
God nam het ons 

Gods name z~J geprezen 
't was wel bij ons 
't ging weg van ons 

't was beter in de hemel; 
daar bZijft het ons 
daar waaht het ons, 

daar zien wij 't eenmaal weder ! 

Hendrik heeft ook het zijne bij
gedragen en zijn gedicht verscheen pas in 
1876 in Rond den Heerd : 

En spreekt mij van ons Guustje niet, 
Het kind is in den Hemel; 
En spreekt mij vmz ons Guustje niet 
Of 'k sterve van verdriet ••• 
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Gazelle. de vriend des hui z es. 
heeft het daarbij niet gelaten. Er werd 
een groter ged a chtenisprent uitgegeven 
met de tekst van het hoger vermeld bid 
prentje en op de keerzij een uitweiding 
van Gezelle over de heiligheid van het 
kind. Hij schreef dan ook nog een paar 
troostgedichten voor de moeder. In één 
ervan vinden we e9n duidelijke allusie op 
de zes kinderen van de familie van Doorne: 

'k Wis'!; eene moeder., zij had nen keer 
ook zes bZoeiende knopen., 
staande te zamen., jong , en teer., 
en nog nauweZijks open . 

God, in zijne aanbiddeZijkheid3 

kwam heur eentje te vragen : 
en zij gaf het Hem., weende en zeid': 
"Ach!" - 'k en hoorde geen kZagen. 

( 1 Z) 

S. Ruptuur 

Op het eerste-misprentje zien 
we dat Hendrik van Doorne zelf zijn tekst 
opgesteld heeft. Gazelle. die anders zo 
kwistig wist om te springen met zijn ge 
dichten voo~ zijn oud-leerlingen pries
ters. kwam hier niet aan bod. Er waren 
moeilijkheden gerezen tussen Gezelle en 
sommigen van zijn studenten. waaronder 
Hendrik van Doorne. Volgens het grondig 
onderzoek van J. OE MUELENAERE betrof het 
hier een visie op de Romeinse kwestie 
( 1 3) • 

En in de correspondenties van
gen we echo's op van die breuk. Gezelle 
treurt: "Vandoorne has compZeteZy Zeft 
me~ so has Hicks and some others~ (14). 
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Van Doorne schrijft aan Van Oye : 
"WeZislûaar G. Gezel Ze is daer" maer dit 
is onwe de rl'oepe Zijk eene gesprongen snare~ 
hij bestaet en ik leef aen zijne zijde" 
maer 1,ooder van hem dan Leuven van Roornen 
is" en verder zucht hij nog : "Poua7<e" 
Poucke" uwboomge;t.Je Zven !... ' t doet mij 
zul7<.e pijne, ,van op die oude schoone dagen 
te peinzën", : Eugeen ••• Maer die dagen zijn 
heen en wei en gelijke zulZen er niet meer 
komeno" (15). 

In 1868 horen we in Rond den 
Heel"d de eerste echo dat van Doorns zich 
met Gezella verzoend heeft. Zijn medewer
king aan Gezelles tijdschrift is dan ook 
een teken van niet aflatende bewondering 
voor zijn grotBmeester (16). 

7. Oe missionaris ' 

Ond~r ' de impuls van Engelse be
keerlingen en kunstminnaars die te Brugge 
vertoefden trok er over sommige West
vlaa'mse' coileges een g,olf van anglomanie. 
E~ werd verkondigd dat 'de E~gelsen in 
massa tot het katholi~fsme ' 2~~den over
gaan. mochtèn er vol,doe~depriesters zijn. 
Eén van GezelleB leraren waS naar Engeland 
vertrokke~ als missi~naris en de jonge 
Gezelle wou zijn v~)Qrbeeld 'volgen. Niet 
te verwonderen dat Gezelle ' ook heel wat 
mis s i 'J' , :ris roepin gen opgewekt heeft. 

Zijn gevleugeld woord : "Bekeert 
EngeZa~~d en gij bRkeel't de 1»ereld" hsd 
we81·k.l:; .... I :~ gevonden (17) . Er. H (H~ d:,l: ~ ,'Eln 
Daarn a bekent dan ook nog in 8en br i ef hoe 
zijn Er:r.else gezindheid opgewekt ~'Je;~d : 
"IH,; Iw.:m veel bij ons thui's (te PO',A,oke) 
en wij waren er aZlen te voZZen van zijne 
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anglomanie overtuig~ bij zoo verre dat 
hij van een vZaamsoh vreemdhatend huis 
gezin~ dat erg aan zijne gedaohten ve r 
kleefd hlas~ tot eene Engelsoh-minnende 
familie bekeerd heeft . •• " (18) w 

Hendrik van Doorne vertrekt dan 
in 1865 naar Engeland. Na hier en daar 
een bij ambt of een directeurschap van een 
klooster uitgeoefend te hebben zal van 
Doorne vanaf 1881 te Brixtan verblijven. 
een Londense voorstad, en er een bloeien 
de parochie stich~en waarvan hij tot in 
1901 rector is. Daar heeft de Poekenaar 
grootse plannen gekoesterd en gedeelte
lijk verwezenlijkt. 

Van zijn praktische onderne
mingsgeest getuigen het oprichten van een 
katholieke school en het bouwen van een 
statige kerk. De architekt was niamand 
minder dan J. BENTLEY. die ook de majestu
euze Westminster Cathedral getekend heeft. 
De kerk van Brixton is in neo-gotische 
stijl opgetrokken. kunststroming die door 
de Gentse St. - Lucasschool gepropageerd 
werd en in die tijd de kerkelijke bouw
kunst beheerste. Helaas. de plannen van 
van Doorne waren te groots opgevat en de 
kerk is onafgewerkt gebleven. De oorzaak: 
vele rijke parochianen. wijkend voor de 
greep van de industrialisatie. verlieten 
de voorstad en zo werd Brixton langzamer
hand aen volkswijk (19). 

Wijzelf waren in de gelegenheid, 
in het bedrijvige Brixton. die kerk in 
rode baksteen te bezoeken : het koor met 
de twee zijaltaren en de dwarsbeuk. In de 
achtergevel bemerken we nog de witstenen 
spitse gewelven die met gewone baksteen 
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opgevuld werden. Bij de ingan, lezen we 
een koperen plaat 

Of 
Your Charity 

Pray for the repose of the Bout 
of 

The Rev Henry C E Van Doorr.e 
Barn 13th Aprit 1841 

Died 13th Septembep 1914 
Foundér and for 20 years, reo:or of 

thie mission of 
Corpus Chri 'sti 

Uay he rest in peaoe 

In aansluiting ~et van Doornes 
verblijf in Engeland dient nog vermeld 
dat' d~ Poeken~ar eenkostba~r beeld van 
D.L.Vrouw aan oe familie vlEt '; geschonken 
heeft. 

E.H.L. DE JAEGER. u;' huidige 
pastoor "van Po~ke~ die we nog als leraar 
in het St.-Lievensculleg8 te Gent gekend 
hebben~ wist ons h~t volgende te vertel
len dat hij' v~rnomen had ve~ barones 
PYCKE DE PETEnHEM, DUd-burgsmeester van 
Poeke. 

Van Doorne, 'tuk op antiek, zou 
van de f ami,li e de P reud ',homme 0.' Hai lly 
dat beeld ' afgekocht hebb~n, dat bekend 
stond onder de naam D.L.Vrouw van Goemare 
(I). De legende verhaalt dat .. ten tijde 
van de kruistochten, een edele dame bad 
voor 'het beeld toener'haar gemeld werd 
dat haa~ m~n tip "terugkeer was uit het 
Heilig lantl : dat was de goede mare. 
Barones Pycke de Peteghem wou Gat c8s1d 
terug te Poeke hEbben, is naar Engeland 
afge.reisd, kon het oorspronkelijk beeld 
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niet krijgen, liet er Ben kopie van maken. 
Niettegenstaande diplomatieke tussenkomst 
mocht die kopie evenmin Engeland verlaten. 

Oe Potter en Broeckaert vermel
den het bestaan van dat beeld niet, wel 
onderstrepen ze dat ze geen toegang gekre
gen hebben tot het archief dat in het 
kasteel van Poeke bewaard werd (20). 

8. D~ roman 

In 1881 publiceert Hendrik van 
Doorne zijn driedelige roman Jan van 
Noorde, waarvan reeds fragmenten in Rond 
den Heerd Verschenen Waren (21). 

Uit de lovende bespreking ver
schenen in Le Bien PubZia, d.d. 6.05.1881, 
vernemen we dat de roman uitgegeven werd 
ten voordele van een godsdiènstig werk; 
we menen wel dat ' het was. het bouwen van 
zijn kerk te Brixton. 

De roman is als het ware een 
doorzichtige sleutelroman en Poeke en om
geving zijn o.m. de plaatsen van hande
ling. Hendrik van Doorne had een zwak voor 
anagrammen (22) en in zijn roman komen be
staande personen en plaatsen voor onder 
allerlei bizarre vormen : NeveZe wordt 
Levene~ AaZter RateZ~ Leerne NeerZe~ 
Deinze Zieden; naast van Noorde uit van 
Doorne vinden we Van Hauteeake voor van 
Eeakhaute en zoals hoger vermeld was H. 
van Doornes moeder een van Eeakhaute uit 
Deinze. 

Poeke staat centraal in de ro-
man hij noemt het zonder meer C. 
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Van Doorne heeft hier enkele bladzijden 
zo goed herinneren 
lof van de geboorte

van een berechting, 
een boerenkeuken •..• 

ten beste gegeven die 
aan Gezelles lering 
streel" de evol,atie 
deb es eh rij ving van 

Het verhaal ligt aan de melo
dramatiache kant. wat vo lkomen met de 
geest van de tijd strookt. Sterk geresu
meerd komt het hier op neer: Jan Van 
Noo rde huwt een meisje uit Zieden. Uit 
jaloersheid heeft een Franse medewe rker 
van die Ziedense handelaarsfamilie gezwo
ren de van Noordes te gronde te richten. 
Door allerlei listen weet hij eerst Jan 
Van Noordes vrouw van huis weg te lokken 
en dan slaagt hij er ook nog in de dochter 
weg te halen. Na heel wat perikelen zal 
Jan Van Noordes zoon. een missionaris in 
Engeland. de verlaten dochter in Londen 
terug vinden . Later komt alles voor me
kaar met de terugkeer van de echtgenote. 

Dat het autobiografisch element 
de hoofdschotel vormt van de roman, be
vestigt de auteur waar hij in zijn slot 
schrijft: "Alles omtrent> dat ik hier 
verhaal en besahrijf> is gebeurd> is ge
p Zee gd en .71.ee ft ge le den qewees t". 

Spreekt de roman de hedendaagse 
lezer niet meer aan. dan kan toch de heem
kundige nog profijt halen uit sommige 
bladzijden waar de voorbije tijden opge
roepen worden. 

Hier een passus over de inhuldi
ging van de burgemeester waar het idylli~ 
sche de optimistische levensbeschouwing 
van de schrijver verraadt: "Eene ware 
vlaamsahe feeste was het op het dorp" ge-
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Zijk er onze voorouders zulke treffelijke 
ü'Jisten 'te verveerdigen. Elk verheugde en 
verbZijdde ziah~ en 'iedereens wezen ' Zag 
opex te stralen van teute en van leven. 
In ae herbergen moahten al Ze de leden van 
d8n stoet ga'an maattijden; het gemeente
huis hield trektement voor de raadsZeden 
tr. hunne huisgezinnen. Iedere herbergier 
»':st hoevee Z tonnen bier hij mócht aft-ap
pm. Ep, waren boZZingen met de kruZteboZ
tm en de reahtebollen~ kegelspeZen en 
mistk lemming~ zak Zooping en pap-eting ~ 
~nevens eene vrije ringsteking voor de 
,!,iters'; en daarbij ve Ze andere vermake-
tjke spe Zen voor kZeeren~ hespen en eier
heken. Als de ringsteking ge~indigd was~ 
lJamen Jan en zijne 'vrouw de prijzen de-

. ;en. Tegen den avond wierd er onder de 
groene Zinden ' zedig en vreugdig gedanst 
op het geZuid van t:roomme Zs en fZ'ui ,ten~ die 
op eenen optred 'van ijdeZe tonnen gerezen~ 
maar giZdig en statig aan 'tZaweiten wa
ren'. Boer GampeZaars~ als eerste sahepene 
opende den zwier met de jonge bruid~ en 
preusah trippelde hij met zuZk eene gezel
Zin over het groene gras~ te:r>üJijZ de 
bruidegom boerinne ' GampeZaars over het 
perk geZeidde. Moeder Van Hauteeake kreeg 
jonge beenen in :haren ouden dag~ en fZik
kerde vooruit~ aZsof zij nog maar drij 
maaZ zeven en telde. De offiaier nam ,deel 
in ' den zwang~ Frans loeg en Zeurde met 
den hoop en tot Eugeen toe saheen zijne 
veete vergeten te ' hebben. De ,' vreugd, ' ~ierd 
tot in den avond voortgezet; maar met den 
donkeren brak alZe gewoel op~ en als de 
wetkZokke aan 't tienekZeppen vieZ -(maar 
de k08ter had 't weZ haZf' eZZeve gemaakt) 
wiepden op beveZ van onzen jongen heZd~ 
uit opziaht voor de geesteZijkheid~ -
aZZe huizen geruimd en gesZote~. EZk trok 
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naap 't zijnen~ en dus eindigde die dag~ 
Z on'dep baZdadighe den of naahtpa:r>tij en~ 
maap eZk en de een moest beZijden~ dat de 
C naaps het kenden . om feeste te vie:r>en en 
inhuZdingen te houden." (23). 

In de Toman komen ook enkele 
didactische brakken voor : de nefaste ge
volgen van het alkololisme. de opvoeding 
van de kinderen. de weldaden van de li
chamelijke oefening; wellicht komt dat 
laatste uit zijn Engelse belevenissen en 
daarbij waren de van Doornes gesteld op 
jacht en paardrijden. 

Lovends kritieken winden we in 
Rond den ,Heepd -d .• d. 5.6.1881 - natuurlijk, 
want van Doorne wa~ er medewerker - en 
ook in Le Eien PubZie die het West vlaamse 

.partikularisme Z~ aanprijst : "La Zangue 
qu'iZ 'apit est bien Za vieiZZe et bonne 
Zangue fZamande~ avec son aZZupe abondan
te~ pittopesque et nepveuse~ en un mot~ 
avea toutes les ~uaZit's popuZaipes et 
natives dont Z'esppit "n'erZandais" et 
offiaieZZ'a dépouiZZée. "(24). 

De roman is dus in West vlaams 
geschreven en er zijn reeds hiaten in de 
taalkennis van van Doorne. te . wijten aan 
zijn verblijf in Engeland. Het Gentse 
FondsenbZad d.d. 14.5.1881 en Rond den 
Hee:r>d stippen er enkele aan. 

9. Van Doornes bas (25) 

Ingezetenen van Poeke en Ruise
lede kennen dat bos en weten het liggen. 
In de roman wordt er meer dan eens over 
dat bos gewaagd dat op het gebied van 
Ruiselede ligt. De ligging ervan vinden 
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we in de roman : "Op omtrent een haZve 
uur gaans Van het vaderZijk huis~ Zag er 
een tameZijke breede ~endinge bosch~ die 
men in den ~anàeZ 'Van Noorden's ~iZder
nisse' noemde" (26). Daarin was ook een 
kapel opgetrokken : "'t Bou~ke stond daar 
nederig genoeg~ eene simpeZe vierkante 
bidpZaats~ met een haZfrond choorken of 
apsis deraangevoegd. Bij zijden de groote 
deur stond er een z~are ronde toren bij -
en haZf in - het gebou~ geZeacht. De to
ren ~as met schietgaten doorsteken en met 
een gekanteeZd boZ~erk bekroond~ en daar 
geheeZ het getrek door z~are drummers ge
schoord stond en met veiZranken bekZeed 
Zag, zag het er uit~ aZsof het eene oude 
overbZijvende puine der middeneeu~en 
~are." (27). 

Het bos is er nog - nu zijn het 
kanadabomon - en middenin ligt nog altijd 
de kapel geflankeerd met dat eigenaardig 
rond torentje. 

Onder het altaar van de kapel 
liggen er drie stenen kisten : op de mid
denste lezen we : 

lIier 
Joannes van Doorne 

Te Poeke geboren 2 Maart 
1805 waer hij 38 jaar notaris 

geweest heeft 18 jaar burgemeester 
voorzitter van het Vicentiusgenootschap 

en Zid van kerk- en gemeenteraad 
aZ~aer overZeden op 22 apriZ 

1870 

Aan de linkerzijde: 
Justine van de VeZde 
2e huisvrou~ ••• 
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Aan de rechterzijde : 
Augusta Rosalia Van Eeakhaute 
le huisvrouw ... 

Tegen de linkermuur buiten het 
altaar ligt een kleinere stenen kist waar
op we maar een onvolledige tekst konden 
ontcijferen: 

" .•• ons lief Gust je 
bij den Heer in vrede rust" 

Tegen de linkerwand hangen er 
nog gedenkplaten een voor Hendrik van 
Doorne en andere voor de familie Landrieu. 
verwanten van "de van Doornes. 

Oe huidige eigenaar van het bos 
stelt in de zomermaanden. op zon- en 
feestdagen. de kapel open voor het publiek. 

10.De terugkeeT 

In febru~ri 1901 h"ield Hendrik 
van Doorne een afscheidssermoen in de 
kerk van zijn parochie te Brixton en komt 
op rust te Poeke in het vaderhuis. Later 
kwam FLORA WELD zich bij hem voegen als 
gezelschapsdame. Ze was een anglikaanse 
bekeerlinge en stamde uit een aristokra
tische Engelse familie waarmee van Doorne 
bevriend was (28). 

Nu van Doorne terug te Poeke is. 
knoopt hij opnieuw met het verleden aan. 
Hij schrijft in een brief d.d. 11.1.02 
aan Dr. van Oye. zijn oude schoolvriend. 
die hij waarschijnlijk gedurende zijn ver
blijf in Engeland verwaarloosd had. 
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"Oude en onvergetene sahooZgenoo~ 

Ik ben bezig met aZZe de Geest voort
brengseZen van mijne sahooZgezeZZen te 
vergaren en heb Ge,zeZZe 's" . de twee Ver
riest 's, Kare~ De GheZde.r's ••• . reeds op 
mijne p Zanken. 't Ben .zeker dat gij aan 
uwen ouden en nog toegekZeefden vriend 
van over 45 jaren 't genoegen niet zuZt 
wijgeren (sic) · en hem .~en Zijstje te Za
ten krijgen waarop de namen en de drukkers 
s~aan der werken door . U uitgegeven. Ik 
woon nu voor goed te Pouaques. Zou het U 
niet aanstaan van mij te komen een ver
nieuwende hand te drukken ?"; 

Het zal het begin zijn van een 
drukke correspondentie# waar literaire be
spiegelingen aangesneden worden# waar het 
verleden opgeroepen wordt en waar ook nog 
het gedicht Pouaq~es van Guido Gezelie aan 
bod komt. 

In een brief d.d. 11.9.05 
schrijft van Doorne dat hij reeds een 
tijdje m.et een "afg,ang" geplaagd zit en 
die kwaal zal aanleiding zijn voor een be
zoek van dr. van Oye te Poeke. Daarop vol
gen bijna gedurende 30 dagen een brief of 
briefkaart van van Do~rne : de pati~nt 
schrijft me~stal in het Engels aan van Oye 
die te Oostende woont .• In detail geeft hij 
op wat zijn dieet i5# de medikamenten die 
hij inneemt en beschrijft er d~ uitwerking 
van. 

In e~n brief d.d. 21.2.26 slaakt 
hij de kreet "sanatus s~ms" (ik ben gene
zen). 

In zijn rustjaren te Poeke heeft 
van Doorne een gedenkboek opgesteld# een 
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· . '. 
dankbare hu-lde- · aan zijn . g r..ote_ meester; 
spijtig dat het maar de Roeselaarse pe 
riode behelst. ALOIS WALGRAEVE. de bio 
graaf van Guido GezelIe. heeft van Doorne 
te Poeke bezocht, die memoires gelezen en 
ze ruim benuttigd in zijn bekend werk 
Het Zeven van Guido GezeZZe (291. 

In zijn laatste brief d.d. 
23.7.13 aan van Oye gericht schrijft van 
Doorne dat hij aan kanker lijdt. Verder 
heeft hij het nog over de hoge leeftijd: 
"Houd u 'lJJe Z aan uw Zee rste Zse Z dat gij tot 
honderden kornet. Hiel' nabij heeft men over 
veertien dagen of drij weken - te NeveZe -
den honderdjarigen verjaardag van eene 
fZinsahe (sic) edeZvrouwe gevierd, de moei 
van den Gouverneur van OostvZaanderen ! 
Een onzer beste Vrienden, mijnheer HuZin, 
vader van den Zeeraar bij de Gentsahe 
hoogsahooZ is ook 95 te wegen ••• en bij 
hem ontbreekt er weinig." 

Hendrik van Doorne gaf de geest 
op 13 september 1914. Het waren toen bange 
oorlogsdagen : rond die tijd was Aalst 
door de Duitsers bezet en uhlanen - Duitse 
lansiers met een verkenningsopdracht -
werden in de Gentse omgeving gesignaleerd. 
Zo begrijpen we best dat er geen rouw
brieven verstuurd werden en de rouwdienst 
te Poeke reeds om 9 uur gecelebreerd werd. 
In Le Bien PubZia van 16 september stond 
er wel een overlijdensbericht verloren 
tussen de onthutsende verhalen over het 
oorlogsgeweld. Van Doorne zelf had de 
tekst van het bidprentje opgesteld : een 
zesstrofig gedicht waaronder vermeld 
"gedurig gebed . van den Zijdende". 



Uit een brief van Flora WeId 
vernemen we dat hij sedert april bedlege
rig was. Voorheen was hij nog een paar 
keer naar Engeland afgereisd om het kan
kergezwel waaraan hij leed met radium te 
laten behandelen. 

In een tweede brief waar ze dr. 
van Oye bedankt voor zijn medevoelen in 
de rouw schrijft ze : "All the library is 
here and the artistic objects and they 
will not be sold. Is there any book you 
would like as a souvBni~ ? Those of 
Gazelle (sic) are however to be given to 
his cousin" (30). 

Van Doorne was een kunstverza
melaar. Reeds voor zijn vertrek naar 
Engeland maakte hij jacht op kunstvoorwer
pen. Het portret dat op de kaft afgedrukt 
wordt toont de kunstminnaar die een bord 
onder ogen neemt. 

SLOT 

Het verwondert ons enigszins dat 
WESTENBR8EK een eerder kleinerend beeld 
van de Poekenaar heeft opgehangen waar hij 
schrijft : "Hendrik van Doorne was~ zagen 
we~ een verzamelaar. Hij spaarde sanctjes 
en bewaarde deze ook in zijn ouderdom~ hij 
legde albums aan waarin hij handtekeningen 
en opdrachten van beroemdheden verzamelde. 
Was hij in onze tijd jong geweest~ dan zou 
hij postzegels~ suikerzakjes of speldjes 
verzameld hebben." (31). 

Laten we toch niet vergeten dat 
het. dank zij die verzamelwoede is dat 
heel wat autografen van Gezelle uit de 
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Roeselaarse periode tot ons overgekomen 
zijn. Van Doorne was tuk op antiek en exo
tische rariteiten. Dat hij ook "sanctjes" 
verzamelde zal geen heemkundige hem kwa
lij k nemen. 

Was van Doorne minder begaafd 
dan de andere Gezelle-kinderen - zoals een 
Hugo Verriest. een Eugeen van Dye - dan is 
hij toch ~en volwaardige entrouweleér
ling van de grote meester geweest. 

Liefde tot · Vlaanderenen zijn 
taal. vroomhei~ en ·missie-ijver. dat·. alles 
heeft Gezelle bij hem doen ontluiken. 

+ 

+ + 

NOTEN 

In de aangehaalde teksten werd de oor
spronkelijke spelling behouden. met uit
zondering van het gedi~ht Poeke omgezet 
in de hedendaagse spelling door K. DE 
BUSSCHERÈ in GUrDO GEZELLE. ; Vol ledige 
diahtwerken 3 Antwerpen. 1971~ 

(11 Zo P. ALLOSSERY in Jubileumuitgave 
van Guido Gezelle's volZedigewerken3 

1930. IV, p. 115.,.117. 
A. VIAENE. Guido te Roeselare3 in 

Biekorf3 (1949), p.217-231. ' 

(2) J. WESTENBROEK. Van het leven naar 
het boek. Onderzoek naar het ontstaan en 
de aard van Guido Gezelles Gediahten3 Ge
zangen en Gebeden3 Kapellen, 1967. p.125-
150. 
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J. DE MUELENAERE. Randnoten bij een 
NedeY!Zàndse Geze Z Zestudie~ in Biekoi>f~ 
(1967). p. 171-176. . 

J. DE MUELENAERE. HendY!ik van DooY!ne 
van Poeke. De bY!euk in de vY!iendschap met 
GezeZle J .in Album Antoon Viqene~ Brugge, 
1970, p. 183-192. 

J. DE MUELENAERE. HendY!ik van DooY!ne 
uit Poeke~ missionaY!is in Engeland~ in 
BiekoY!f~ (1971), p. 262-272.- . 

(3) VAN LOO. PoY!tY!aits (verzameling in 
Centrale Bibliotheek R.U.G.J. 

(4.) . DE POTTER en éROECKAERT. Geschiedeni~ 
van de gemeenten deY! PY!ovincie Oost
VlaandeY!en J 1ste reeks. dl. VI. poeke J 

p. 24. 

(SJ E.H. L. DE JAEGER. pastoor te Poeke, 
was zo vriendelijk ons ·rond te leiden in 
dat gedeelte van · het klooster en ons uit
leg te verschaffen. 

(6) De pasussen in dit gedeelte aan~e
haald. komen uit het Gedenkboek van van 
DooY!ne~ handschrift door A. VIAENE uitge
geven. zie noot 1. ,. 

(7) Jubileumuitgave . . . ~ XVIL p. 165. 

(8J Jubileumuitgave . . . , IV. p. 31-42 • 

(9) ••• samengesteld door Jas. Alb. 
ALBERGINDH THYM. Amsterdam. p. 126-136. 
Zonderling dat de Gazelle-kenner Prof. 
BAUR van "Doorne niet vermeldt in Guido 
GezeZle en Oost-VlaandeY!en~in Cultureel 
JaaY!boek vOOY! de Provincie Oost-VZaan
deren J Gent. 1950. pa 145-184. Is Poeke 
dan toch een randgeval ? 
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T'ro} - F . .. BAUR .. Ge-ze~l.-iana _ I" , in _KuZturee l 
Jaarboek voor de Provinaie Oost - Vlaanderen, 
Gent. 1966. p. 107. 

(11) Jubileumuitgave •••• II. p. 239-240. 
E.H. J. de Mûelenaere was zo bereidwillig 
ons een xerokopie van dat bidprentje te 
bezorgen. 

(12) WESTENBRDEK. a.w., p. 135. 
In Jubileumuitgave •••• IV. p. 74-75 ver
meldt ALLDSSERY nog niet dat het gedicht 
aan moeder van Doorne opgedragen was. 

(13) Naam van de gespannen toestand tussen 
Vaticaan en Koninkrijk Italië na de over
weldiging van de Kerkelijke Staat 1870 
(I(ath. Encyclopedie). 

De jonge liberaal-katholieke clerus 
nam het op voor scheiding van Kerk en 
Staat. In een brief d.d. 1864 aan dr. van 
Oye : "Fred Bonté, die ook eenen goeden 
was voor vooruitgang komt ons ontnomen te 
zijn." De briefwisseling dr. van Dye be
rust in de Centrale Bibliotheek van de 
R.U.G.; ze bevat 68 brieven of briefkaar
ten van van Doorne. waarvan 5 geschreven 
tussen 1856 en 1866J de rest tussen 1902 
en 1913. 

(14) Jubileumuitgave •••• XVII. p. 146. 

(15) Briefwisseling dr. van Dye. nr. 23 
(1864). 

(16) Rond den Heerd. Volksweekblad door 
G. GEZELLE uitgegeven van 1965 af. 

(17) A. WALGRAVE. Het leven van Guido 
GezelZe, Amsterdam. 1923. dl. 1. p. 279. 
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(18) A. WALGRAVE. a.tJ.,., p. 252-253. 

(19) J. de Mûelenaere ontdekte uiterst 
belangrijke nieuwe gegevens over de Engel
se missies. inz. Over die van van Doorne. 

(20) DE POTTER •• " . a.tJ.,., p. 16. 
Bi~ het ter perse gaan van onze bijdrage 
vonden we een tekst van A. ~ALG~AVE senior 
i.v.m. die legende. Zig bijlage. 

(21) Jan Van Noorde (of) ondePlJerping en 
bet10~wen~ door H~NDRIK VAN DOORNE. Gent. 
188~ • 
Ons bestuurslid Juffr. I. BUYSSE bezorgde 
ons dit werk dat in de Openbare Biblio
thee~ van paeke steekt.' Het exemplaar. be
waard in de Centrale Bibliotheek R.U.G •• 
heeft nog de blauw gekleurde titelplaat 
die . een episode uit de roman voorstelt. 

(22) J~ OE MUELENAERE~ De Breuk ••. ~ a.tJ.,., 
p; 187. $teller o.ntdekte dat van Doorne 
er heel wat pseudoniemen op na hield ge
vormd· uit anagrammen. ' bijv. H.K.E.Kapeeu= 
Poucke; Nooravane=van Doorne. 

(23) J. OE MUELENAERE. a.tJ.~ dl. I. p. 
240-242. 

(24) Vertaling :"De taal die hij hanteert 
is de goede en oude Vlaamse taal~ met haar 
rijke,., schiZderachtige en nerveuze zwier,., 
in één tJoord~ met alle volkse en aangebo
ren ktJaliteiten die de NederZandse en of
ficiële geest haar ontnomen heeft;" 
Toen vond Le Bien PubZic nog geen aan
stoot in het ~erk antifrans element in 
van Doornes roman. 

(25) Juffr. 1. Buysse heeft ons dat ge
signaleerd en er ons heengeleid. 
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(26) J. DE MUELENAERE. a.w., dl. I. p.63-
64. 

(271 J. DE MUELENAERE. a.w., dl. I. p.107. 

(28) In het Bevolkingsregister te Poeke 
werd Flora WeId ingeschreven op 30 januari 
1909. In een brief d.d. 15.5.1905 aan dr. 
van Oye wordt reeds op de aanwezigheid van 
Flora WeId te Poeke gealludeerd. Ze werd 
er pas in 1933 uitgeschreven. J. de Mûele
naere heeft over Miss Flora WeId een pers
klare bijdrage liggen die in Piekorf zal 
verschijnen. 

(29) De vaJdr van Alois Walgrave was af
komstig van Poeke. Zie bijlage. 

(30) Vertaling: "AZZe boeken en kunst
werken die hier zijn 2uZZen niet verkocht 
worden. Is er een boek dat u graag ats 
souvenir verZangt ? Maar die van GezeZZe 
C:~ .... nen aan zijn neef geschonken te worden." 
Ge brieven van Flora WeId. het bi~prentje 
en het portret van van Doorne steken even
ee~s in de Briefwisseling dr. v~n Oye. 

(31) WESTENBROEK. a.w., p. 138. 

J. VAN DE CASTEELE. 

+ 

+ + 
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Nota van de redaktie 

Aloys WALGRAVE (1844-1908). 
vader van Alois. de Gezelle - b~o~raaf. 
werd te POEKE geboren. Hij schreef verha 
len en gedichten. werkte o.m. aan ROND 
DEN HEERD. De zoon priester heeft hem een 
vrome hulde gebracht in een lezing voor 
de Kon. Vl. Academie (Ve rsl agen en Mede 
deelingen der K. V.A. voor Taal en Letter 
kunde. Maart 1926). 

Het verhaal HET KAPELLESTIK 
verscheen in LEGENDEN en GESCHIEDKUNDIGE 
VERHALEN, door Aloys WALGRAVE (Gent. 
1881). 

+ 

+ + 
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HET KAPPEllESTIK. 

Het is oprecht 1.l'onderbao.r hoe de verkeerdü 
.gebtuil_cn van 't hèiidcndom en do domste hjJge~ 
10üvighcdcn de eeuwen doorleven en hoe gauw 
de beste ge;.voonten I do scháonstc chi'istene 
OY.;:dCY21'ingen h~l ons ehris~.cn voli{ , y(~! g('t,~n 

zijn . \Vl'lk POUckE'l!anr, bij voorbeeld , heeft 

er ; n z~in leven hO(H'(m spf'~ k cn van Om;e Lieve 
Vrouwe van Goc-!Viarf'., of h()0v~le weten cr nog 

wóm' het. hnppellestik ligt? r,·LSRChicll geen 

twintIg (" p het gansdw dorp, on nogtans on is 
het zoo lvnge niet, g('l üden , dut tre t wee nam~~n 
daar- {~cnü grooLü vcr-maardbdd hadden. 

Die nndcrLussdwll nog hetT\nppel!el:iti ;~ '\~eten 

liggen zijn bc.el.' LOüilljcns' ycdk , immers, d ie 
mcnschcn gebnJUH~H het al lnoge I:l) aun die cr 

h\Hl .uaar vrogen zouden ~"iJ zcggün d[~t het dit 
stuk land is dat .bijnn. f\,.'chtover het kast;~cl 
ligt. be.v.oomd d 00f dekalsUe naar i,l)(rt.cn·:ÜuBc 
en den anrdüweg naaf Vij nckL, mMr vraagL 
gij hun ,'1aa1'Om dit a]zoo heet, dan zuB{'u zij 
wèllicht de sehoud~rs oph~dell, want 't gene 
ik eroyer hehbe k unnen zamenknjgen is weinig 
gek<:'nd , Ik wil er dan mijne geëer'de lezers over 
mededeelon wat ik wete, hopendo later nog 
verder~ bijzonderheden te kunnen im\'innen .. 
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n~i!hJ en ~,/'f!,~hT \' (t 1 g~~00t f'H 1,Je~H"1 de "·; er fd~'w 

"-~' t~td.:)te! l}i:i~tt,~eil i n ~\~;;.~·t CY'l ~tlg!:r ~,:ierd( n dO(\f 

l)r'(~{:Zt\ri '.?J"I If!f."!:Lii~('\=~c ,' 1J:'if li(~~, df': [; {J\.':, ~:,h. ~?ld 

'k ~ ~~l {: \ ( J \- ~) '.:l ~.; ,~;i11" .. HH";i., ;; .. ~ dfn. 1..::1 ql.'~t(; \'~1!d :~ '" 

iJ'!1 . Zjj S~!P: .l t;:' \ :C·'W" (t ;. ~ ,-: · 1~~.1PJn:~: l' ~.\~t j :l di4 n t~dè,h~n 
h.~~r!. in ,'aD )"i(}I.Jt .l\,t.'r '~\'-i('rF l H:'IJi -d .":~: ~~ (,;(,;~;(;~HIste. 

~~u· ft;.: ld n;. in~?!) < ~ l !.~; ~..:;: \ 0:'( '1[' .• : ;-}d~'l ~.t : \~:..:r,\· ij" ;· ·t.!!.... (üe 

~ . . !;' ~~~\1 d 1·'.r: H n ;.:-:-~>t lY2~.!r~J pf~n v~u~ tt ;~< :'J\!l 

~·;tf "t ruhH i:\~ >~jn':{l ~ .".n ij;:· f'iJ.'YI(' h:-l;gën Y'?"J . dSjn 

lntsJng dr·} ' r.a[l~~ .'J.f? {\;':. '.;i-~ if~ \,·,r~I~;t of ,fr 3 a ~~rt:) r 

stond d(~ bnc·\ lt.~ tlrit-;~~1n;c ;;1~"!~1 h l~ t Y00ttll·1~k('n 

h :'ltP'S l\ n "~,:.(s:.:~~}f'~ ;J ~ ~ \ \ a,,-ht.pn (' r~ Î.'i.l ~:f'du1dig den 

\ \ '(i.g .i n ~e SLj ~'è J l~!n:;st '~'J:"1rH" U.l.~ (1 ('rl tH)t."le 

;';rcn;!f:n. rn ~ ir::>, (. \.7rt~(:~t{.:,,":·~)S ~~~~k(ken, htj "~':,:v~~l.n 

-:: liet, er! dC!l vngs~, d{~f (:'{iel.Yrr~L\ \ye Slet?!.; tP:.rJ 

t('~p_ t,{ (i (: od ! ~ Z~~ {:' htîè- :llj in \" l.\rt-\·v)j t(~ J~.rge,. 

(J,: \·~l:l~.: ~;:aa'G el \ 'a:l on'.; }.'1;.f"\~ ('1!'dt!l? }\eh ht!lpv OrH}, 

toc}'!' o~ i1\rJû:.'l:1 t ~ "\'"(J :-~~!d,: r~U ~-~r s(:hirl Uk :~t('htcr. 

PIi hüaï ;:(chw i: ('. ;; itinq.ll.,tdE' . h:"fP' Slcm wi" rd. 

Yfi f;tel\. -.:c\.-nnt de 2'1~)Pf' 'vr /~~ v~"f-der in h~a r hertt? 

g§\dr~) rq:.;(:l·l hij dien. 7:o~t.~·n rHl lnJ..~" '" 0 i\1nria., 

Mnclit ih'l: hlu:'gd. '1't c)i)~! e)'esse der uedrul,teu, 
ü!og~ wi~ gij zijt: .u ·wit ILI~i ;~pûedjg r!.f)e(k~ 



marC', en .laar, op die plaatsf doe ik. u è ... ne 

kapelle bouwen, waar de geloo\'lt..;('n l.lWfl gooo
hr;id zull€;Ii kornen prijzen ·en uwe gunsten , 

afsmeeht'n ... 
En ziet. zij hield de I nnd nog naar tien 

gemelden grond uïtgestekeu, als .zij haren b de 

l'eeds zag komen aangi..'sncld. Hij J~w;Hn, ai Wllt. 

zijn peerd loûpen kon, ït~cht üp ham' :lJ, .f.!U 

zwaaide yan vetTe reeds dt'n 'witt.en l1cnsdoek 
ten teeken van lZegepraai. Dit '\~'as lJet voorafge

spr·oJ .. en sein, en üe dankbare gmvilFlc voegde 

hare handelt biddend samen en z(\gde den lü.'lYi;\u 

Heer en ZijlW h.eddijdendc ~\l,xder Cr:IH'll her
telljkri1 (!;tule. 

En [lh de bode dHur W:l~; vûrtdde h(j hOf) het 

proces allerbest ,ra,:; nfgeloopcn, hoe PI' het 

ed..:! g:esbcht uer d,' Nicupol'ts n.iets als ni ou

wén rO C'ln en eer'.) hurl ?c1wald, en hoe lH~t 

gf'diend hali. om f!Unne ()llde g0\~do f;~~mc ,m 

gcL'r:de eerliJkheid to bevestigen, 

Van l:eHi-; thü (:,~ vreugde groot ,"las en da.t 
On;;t> Lieve Vrouwe niet vr.rgrten -wicrd. Eene 
scïlOonc knpclle h.wnrrt op de aangeduide plnl\ ts~ 

to t. st~Hld. een hObtcn beeld wÎ0J.'d T;u';;eedi{;d. 
en (~cnc prachtige e:;;' '/)olo of belo1te~wijting 

gcnmakt en bOH!n den aut.aul' gcllang('fL Dlün 

(Ja; 1~Ot(j \nv~ cent) g ,::hecle schildcrUe ;, in het 

mi'ldcn i5tond de Mocdef .M3:1gd vl,:rl.iceld, en 

de Gra \'e (m de Gr{1yinI1i:~ Z(1g men, elk Lmgst 

eenen kunt gcLnield. zij h:ddcn hunne halliJen 

samen gè\'(\lnn~n en schenen hunno 'weldoen
ster ('enen vierigen danlt 1~3n te bieden. Verders 

was hCl. g~nsdlû voorval, dot het sLichtendiet 

l\apcile 'i'Cr0017;aakte, overal op (1':1 openh lij~ 
I 

ventk plaatsen in gouden letteren t.e lezen . 
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E,n dit .. t!les Ijeb~.)e0 dé ffnlI~)çl.10 bt:'f..\ lJ~;t,{Jr ... 

mus. in d r it 'besloten tijd \"eq; ru isd, g{'Sd \CUl'd 

ti:' g",;î'ijofd • "d.!cen he~ veru;rde bc~i J Fan Ouzo 
Li • .J>"(: Vn.HlW ','ln G, )(>-1\ïare. zoo ·lts men zei, 
kim \èl'doÎ\dl ',\'ûr'dcn, fm mochL Lij het. her

fl i'('nf'fl dC'f kNb:'t:p ook weder l)('t lieh ~ û-ën. 

8(' ~!f\ !'t Î!-' bet j~; (Jl' lU l,s deli. g·.:loovig~~ln ter ver

('i'l' Ü :~~ ,(o\1I'f.;\, ::" .,·I,1 op dcn l' lH-;taHuill', die voor 

oc' P,{),',:s;~ie ,,-ün Onz,.' Li _,',: Vrmn\' lIemel~ 

>:'~1 "3~ t ~ l.' " .. -~ &l (''''l {'f '' 'I';CIO,t ~"l l1 I'1" " Z' ~t "' 1 " ~r OP " ..... " \. UP, I< '1." ~ ' j , L, , ; , t .. 1 ~. I_. · ·\jb '1;' 

,j e!1 \lJ.et m"~i i~\H1de(; !etters het. oud f)' :U1!5ch 

\'P '::: l~ hri.ft .. .. ,\'c,'st 'l 'e ])!1)',ze de {.l O?~. j:\~i rc!'~" 

mij '-' Li.;":ï :li \ H: heb lJ veneld "at .ik WI St. en, 

!l1t~ c' r ~~n hebï.1c~ 11: ... t'!" n }{' L l:t!n~cn V:.lH verrH.)

m(~ ;~ ~ 1;x ondrr1i..,ik i::f.:niJcg·t> . '-litHt het be~"~ .LJ ~!1 ' 
• • . ~ \ _~ ~t ~ .~.. "l.l , l u '1· , ;";~n ~J.:.~ .-.~ .,.., ( l e '0: "r., ;-;~_J.l j, ! l d,J D.1lt (. ... i qf' l \ . t. In"JH d -h) ,(f,~~ ~.1 ' . r 'Jlc 

~).eh'~-·t e·f '",; art f:Ci .. (;lril~e 1'1['1" zeventieJHle. ten 
bn~I:,Lu~,\ lJ .. di l; Jn tCIl doen wdnig ter zGke; 

hel z;J '.l!)S :{< nOtC'g hi et' tl it te k:cI'~n ÜO .. 1 

".;iërièr1ijk ~':i'"l,.ruch!. it. :· (lIJ]. (' »udo Heeren waren 

foT:.' wnt ij-rer (lr:ze ddtige \onn'ntlers tongden 

om eene n .. 'f{'·t'n1t: bedd tenis au l onthem .. 
gn;rL, lUHl'kn te I~lltrukli.ün . 

.Laat ons h,J{iè ll' ûat dc . edele spruH,c aan 

"wic-rls zorg dit· ünze Lieve Vrouwen beeld. 
thans is tocvertl'l)U'J.-d· niet miá ,ij V ('1' als de 
g'.Y:(Î(: gra,YÎl:no yoor de gÏDrie van ;l[aria . zal 
toogcn ,en dat de brave Pouckel1aren nog 
t,c vooren zullen mogen hulp t;fi troost gaan 
IQ{!ken bij hunne beminde Lieve 'Vrouwvnn 
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EEN OUDE NEDERZETTING TE NEVELE ? 

Reeds geruime tijd had de dienst 
van waterwegen een plan opgemaakt om de 
Poekebeek te kanaliseren en te nivelleren. 
Daartoe zou de beek op vele plaatsen wor
den rechtgetrokken en zou ze haar vroegere 
bedding verlaten. Dat was o.m. het geval 
even buiten Nevele in westelijke richting, 
waar de beek zich kronkelt door de weiden 
en akkers. Volgens de gegevens van de 
waterdienst beliep het debiet van de Poe
kebeek in 1971 ruim 21.000.000 liter water. 

Voor de werken een aanvang namen 
heb ik op de plaats waar de nieuwe bedding 
zou worden gegraven een voorlopig bodem
onderzoek uitgevoerd, om na te gaan of er 
archeologische vondsten mochten verwacht 
worden. Maar niets wees erop dat het de 
moeite zou lonen de graafwerken van dicht
bij te volgen. 

Op 20 september 1973 werd ik 
door dhr. Eric VAN HAVER erover ingelicht 
dat men bij het graven van de nieuwe bed
ding op allerlei stenen, stukken hout en 
afval was gestoten. een weinig oostelijk 
achter de voormalige St.-Mauritiusmelkerij. 

Van dat ogenblik af werden de 
werken gevolgd maar het was niet mogelijk 
voortdurend toezicht te houden. De zware 
graafmachines hadden reeds de fundering 
van een gebouw. bestaande uit steen en 
hout, doorsneden en vernield. Oe aarde en 
het puin van dit gebouw lagen nauwelijks ' 
80 cm onder het maaiveld en werden zo ge
makkelijk met de bulldozer weggeschaafd. 
Een 100-tal meter oostwaarts werd met dat 
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puán een bocht in de beek opgevuld. Op 
die plaats heb ik in de aangevoerde aarde 
de eerste stukken en fragmenten van 8allo 
romeinse dakpannen gevonden) op de plaats 
van het "ongeval" zelf werden soortgelij
ke scherven en fragmenten van inlandse 
potterie gevonden. Door de tussenkomst 
van de heren Eric en Wilfried VAN HAVER 
en dhr. Albert OE CLOET. die bestendig 
ter plaatse waren. werden mij allerlei 
stukken pannen en fragmenten van potterie 
bezorgd. Al is er veel vernie ld door de 
graafmachines. toch werd een schone hoe
veelheid nog gered. 

Liggi~ 

De percelen waar de werkzaamhe
den plaatsvonden zijn gelegen op de wijk 
Ham te Nevele. Ze zijn gekend onder het 
kadasternummer Sectie E nr. 943 en 942a. 
Op de militaire kaart ligt die plaars-fus
sen de hoogtelijnen 9 m en 10 m. 

Op de bodemkaart van Prof. Or. 
R. TAVERNIER vinden we voor 943a "sterk 
gleyige grond op zandleem met reduktie
horizont"~ voor het ene gedeelte van nr. 
942a "droge lichte zandleemgrond met ver
brokkelde textuur 8 horizont" en voor het 
andere deel "gleyige zandleemgrond met 
sterk gevlekte textuur 8 horizont". 

Door perceel 943a werd de nieuwe 
bedding gegraven over een lengte van 108 
m. waardoor de bochten 279 en 278 werden 
afgesneden. Die laatste bocht werd opge
vuld en gedempt. terwijl 279 behouden 
bleef als visvijver. nu eigendom van dhr. 
Albert DE CLOET. 

-108 -



Door het graven van die nieuwe 
bedding in perceel 943a werd een primitief 
bouwsel vernield. Enkele vondsten trokken 
onze bijzondere aandacht. 

Onderzoek 

Daar de vernieling rondom zich 
gegrepen had kon geen sprake zijn van een 
ingrijpend onderzoek, toch werd een poging 
gedaan om wat klaarheid in de zaak te 
brengen. 

Eerst werd een luchtfoto van 
Nevele (uitgave Kartografisch Instituut, 
Ter Kameren, Brussel) bestudeerd, maar hij 
vertoonde boven dat gedeelte van het dorp 
een wolkenvlek. 

Op een andere luchtfoto (Aero 
Survey, St.-Niklaasl vertoont zich in het 
gras van perceel nr. 943a een duidelijke 
aftekening van een aanleunend gebouw. Per
ceel 942a is akkerland en vertoont de af
lijning van een groot rechthoekig vlak, 
terwijl in de nabijgelegen weide van het
zelfde perceel twee aaneenrakende cirkels 
zichtbaar zijn. 

Toen ik die foto's aan Prof. Dr. 
P. VERMEERSCH, hoogleraar te Leuven maar 
afkomstig van Deinze, toonde, was hij het 
met mij eens dat we hier voor een niet 
nader te verklaren bouwsel stonden. 

Perceel 943a konden we wegens 
de nieuw gegraven bedding niet meer onder 
zoeken, alleen enkele vondsten werden ge 
borgen die verspreid lagen links van de 
bedding. 
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Perceel 942a. wel het merkwaar
digste. werd op 23 december 1973 onder
zocht. Samen met ons bestuurslid Daniël 
D'HOOGE heb ik het perceel opgemeten en 
steekboorproeven verricht. Hier werd· 
dan ouk een soort omwalling teruggevonden 
zoals op de luchtfoto zichtbaar is. Deze 
gradht bleek opgevuld te zijn mBt een 
donkere aardspecie. die na het ploegen 
een mooie vertekening geeft op de akker. 
Die omwalde rechthoek meet 103 m aan . de 
ene zijde. 104 m aan de andere. Oe korte 
zijden volgen ongeveer de vorm van het 
perceel en meten 42 en 52 m. De straat
gracht ligt op 17 m van de weg. Bij de 
zeer vele steekproeven en boorproeven 
werd op dit perceel niets gevonden dat op 
bewoning wijst. 

In de weide die oostwaarts aan 
de voorgaande paalt werden op 62 m af
stand van de boven beschreven rechthoekige 
plaats. twee aan elkaar rakende cirkels 
gevonden met elk 20 m doormeter. Ook op 
die plaats werden boorproeven verricht die 
telkens kleine deeltjes gebakken stenen 
aan het licht brachten. Die weide is in de 
omgeving van deze plaats voor een groot 
gedeelte afgegraven. 

De vondsten 

A. Stukken en fragmenten va~ dakpannen en 
bouwstenen 

1. Fragment van een dakpan. 17x17x2 cm. 
zijrand van 2 cm; rood. hard gebakken. 

2. Fragment van een dakpan. 13x9x2.5 cm. 
zijrand van 2.5 cm, rood met brandsporen. 
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3. Fragment van een dakpan. 13x6.Sx2.2 cm, 
z ijrand van 3 cm; rood. zacht gebakken. 

4. Fragment van een dakpan. 11x6,5x2,5 cm, 
zij rand van 3 cm; rood. zacht gebakken. 

5. Fragment van een dakpan. 6.5x6.5x2 cm; 
licht- r ood. zacht gebakke.n. 

6. Frag ment van een dakpan. 16x11x2.2 cm, 
zijrand van 2,5 cm; rood. gebakken, kern 
grijs. 

7. Fragment van Ben dakpan 24x1Bx2,4 cm; 
rood-roze. blauwe kern . hard gebakken. 
een plat gedeelte. 

8. Fragme nt van een dakpan 16x9.Sx2,4 cm; 
rood. vertoont uitslijting in het plat 
gedeelte. 

9. Fragment van een bomvsteen. 14x12x4.5 
cm; rood, gebakken. 

10. Fra~ ment van een bouwsteen, '5x7x4.5 
cm~ grijs. vertoont brandsporen. 

11. Fragment van een bouwsteen, 17x22x6 
cm; rood: 

12. Fragment van een dakpan. 20x16x2,5 
opgaande zijwand van 2, 5 cm; rood. 

13. F ragmen t van een dakpan, 15x10x2,S 
rood, hard gebakken. 

14. Fragment van een tegel, 18x12x2 cm; 
brandsporen, roodgrijs; heeft een X al . 
inkeping. 

cm, 

cm ; 

15. Fragment van een tegel, 10x10x1,9 cm; 
rood. 
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16. Fragment van een tegeL 7x8x1.8 cm ; 
grijs-rood. brandsporen; heeft een X als 
inkeping. 

B. Gebruiksaardewerk 

1. Fragment van sen schaal. 49 cm door
meter; omgeslagen zijrand; hard. grijs 
aardewerk. 

2. Fragment van een kom. 7x7 cm. 1 cm dik; 
bodem 2 cm; lichtbruin. 

3. Fragment van een kom. 6x8 cm. 1.6 cm 
dik; ruw. grijs aardewerk; klei met kleine 
keitjes en steentjes gemengd. 

4. Fragment van een schaal. 27.5 cm door
met8r~ versierd met evenwijdige strepen 
(vinge:rindrLikke-n); grijs a é1~" d 8Werk. 

5.6.7. Drie kleine stukken grijs aarde
werk. 

8. Fragment van een oor. 5 cm breed. ge
lobd; bleek tot beige. blau\óJgrijze kern. 

9. Fragment van een oor met aanzethals. 
8.5 cm. 2 cm doormeter; brandsporen; 
beige. 

C. Ho ut 

Een stuk eik. gespleten; lengte 1.38 m; 
aangescherpt uiteinde. aan de bovenzijde 
afgeplat vlak voor het aanleunen of aan
passen van een ander stuk. Vertoont aan 
de bovenzijde een doorgeslagen of doorge
brande opening van 2 cm aan het ei nde en 
3 cm bij het begin • 
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BESLUIT 

Terecht kunnen we ons afvragen 
wat dat alle~aal ' te betekenen heeft. Een 
juist antwoord zal wellicht nooit kunnen 
gegeven worden. Nochtans kunneh uit de 
vondsten enkele vermoedens ' worden afge
]. ei d. 

De fragmenten van daktegels en 
bouwstenen zijn ontegensprekelijk van een 
gebouw. Hoewel deze stukken Gallo-romeins 
aandoen. leunt de bouwwijze, nl. twee aan 
elkaar rakènde funderingen. meer aan ~ij 

de Frankische periode. want die daktegels 
en stenen zijn z~er lang in gebruik ge
weest (zie nrs. 1 tot 16). 

De bewerkte eiken paal met de 
afgeplatte z~jkant en deing'ebrande 
opening duidt o~ aen ond~rdeel van een 
bouwwerk. "Het inbranden 'van openingen met 
een gloeiende spi 1 - ,wat 'een smid nog 
steeds doet wanneer hij een as of dgl. 
moet plaatsen - is ' een gebruik ,dat onze 
vroege bewoners reeds kenden. 

' De fragmenten gebrtiiksaardewerk 
wijken wel af van het Gallo-romeinse type. 
Het oorfragment (nr. 8) met zijn dubbel
gerugde vorm. komt voor in de 4de eeuw. 
wat op de Frankische tijd wijst. 

Oe grote rechthoek. waarvan de 
omwalling is opgevuld met donkere aarde 
en die zich aftekent in het nabijgelegen 
perceel. is vermoedelijK een slaap- of 
schuilplaats geweest voor vee of een be 
veiliging van een akker. 
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De kleine cirkel komt van een 
dichtgemaakte waterput. 

De twee rakende cirkels in de 
andere weide wijzen. door de nabijheid 
van de beek. de afgegraven kleilaag, de 
sporen van zeer vele kleine stukjes aarde
werk, en de stukjes h~utskool, op een 
oven. 

De daktegels en stenen hebben 
dezelfde kleispecie als de grond. Zelfs 
een stuk ruw aardewerk (nr. 3) vertoont 
de kleine steentjes en zandkorreltjes zo
als de daktegels. Dat alles laat vermoe
den dat ter plaatse werd gebakken. 

Verrassingen in acht genomen 
kan men toch zeggen dat~e vondsten af
komstig zijn van de inwoners uit noorde
lijk of Saksiscb-Frankisch Taxandrië, die 
zuidwaarts afzakten en voor hun veeteelt 
en landbouw een .vruchtbere akker zochten 
en zo de Schelde, Leie en bijrivieren 
bereikten op zoek naar geschikte plaatsen 

De vondsten - te ~evele moeten 
gedateerd worden tussen het einde van de 
4de tot het midden van de 5de eeuw. 
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HET LANDSCHAP IN HET LAND VAN NEVELE 

Onder deze titel verscheen in 
ons vorig nummer het tweede gedeelte 
van de lezing van Prof. Dr. R. 
Prof. Dr. R. TAVERNIER. gehouden op 
onze statutaire vergadering van 20 ja
nuari 1974 te Nevele. 

Zoals het eerste gedeelte is 
ook het tweede gedeelte een samenvat
ting van de bandopname -tijdens die le
zing gemaakt. 

De auteur van die samenvat
ting is nie~ Prof. Dr. R. TAVERNIER. 
zoals verkeerdelijk stond aangegeven 
in ons vor ig nummer. Alleen ds redak
tie is verantwoordelijk voor de on
nauwkeurigheden of al te eenvoudige 
voorstellingen die eventu~el in beide 
bijdragen voorkomen. 

J • L. 
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VOLKSGENEESKUNDE (vervolg) 

Zoals verwacht. is er op de 
eerste afleverin~ van "Volksgeneeskunde" 
kritiek gekomen - Keelpijn geneest men 
niet met een zwart lint rond de keel. maar 
met een kous. De kous moet bovendien ge
dragen geweest zijn. Kousen waren in 
vaders-moeders tijd ~eestal zwart. ~andaar 
dat men nu de genezende kracht toeschrijft 
a~n de zwarte kleur. We weten nu beter : 
het is niet de zwarte kleur die het "doet" 
het is de kous (Waarschijnlijk is een lan
ge. gebreide ~rouwenkous ideaal - neem 
~8kerheidshalve toch een zwarte). 

Rapen zijn zelfs voor stropers 
aen wonderbaar"geneesmiddel,,: een stroper 
("pensejager") neemt steeds zijn voorzor
gen; hij trekt er op uit met een vloeren 
broek en een lederen vest. Bij botsingen 
mat de jachtopziener beletten deze "zware 
stoffen" dat het schroot -(zaad. loden 
bolletjes) doordringt tot in de huid . Als 
deze bolletjes nu toch tussen"vel en vlees" 
terecht komen zal de stroper de getroffen 
delen met rapeschijfjes beleggen en er een 
doek rondbinden. Na een dag en een nacht 
trekken de rapen de loden bolletjes zo uit 
de hui d. (Dit ges chiedt meest al met een 
"kle~ne" verzwering. maar dit laatste zegt 
de stroper er meestal niet bij). 

Maartse sneeuw is een probaat 
geneesmiddel voor ontstoken ogen. Brand
wonden dekt men af met leliebladeren op 
olie. Die leliebladeren verdrijven wrat
ten. Men staat verstomd hoe groot het aan
tal remedies is tegen wratten. De weten
schap twijfelt er sterk aan dat er waar-
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heid schuilt in een van die beken~e reme 
dies, maar toch hoorde ik reeds van een 
dokter, dat alles afhangt van het feit of 
men in deze remedie kan geloven. 

Reeds gehoord van iemand die 
van de "vuile flasse" of van de "zwarte 
flasse" gehad heeft ? Wordt ironisch ge
zegd als een patiënt na een verblijf in 
een hospitaal overlijdt, zonder dat "men" 
weet aan welke ziekte hij overleden is: 
"Ja, ja" een trek aan de pijp en de oude 
orakelt "hij hee van de zwarte flasse ge 
had~. Wat voor een brouwsel er in die 
fles zou zitten? Een drankje gemaakt van 
brokjes wijnsteen en rabarber. Afblijven 
hé! 

(wordt vervolgd). 

G. SCHAECK. 

+ 

+ + 
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GESNEUVELDE NEVEL AARS IN HET LEGER 

VAN NAPOLEON 

Deze gegevens werden geput uit 
de overlijdensregisters van de gemeente 
Nevele. Ik dank hier dhr. P. Van de 
Casteeie. gemeentesecretaris van Nevele . 
vaar zijn vriendelijke medewerking. 

1. DE STEUR. Joseph. Valère. 13e Regiment 
infanterie. 5e Compagnie. oud 25 jaar. 
gesneuveld op 22.2.t806 te Wenen. Oosten
rij k. 

2. CAf'lPE. Jean. Joseph. zoon vanPierre ' 
en Jeanne VAN DOST. "fusilier" in het 
103e Regiment Infanterie. oud 25 jaar. 
kwam in het "Haspital Sedentaire" te 
Straatsburg en overleed er op 8.5.1806. 

3. PAUWELS. Constant. zoon van Pierre en 
Marie -Jean ne DECLERCQ.oud 22 jaar, 13e 
Regiment Infanterie. kwam in het hospitaal 
van Dyon en overleed op 6.7.1807. 

4. VAN DER VENN ET. Jacques. 103e Regiment 
Infanterie. overleed in het hospitaal van 
Straatsburg op 8.12.1807. 

5. COLPAERT. Jean. was deserteur uit het 
82e Regiment Infanterie en overgebracht 
naar het 24e Regiment Infanterie. over
leed in het hospitaal van St.-Denis op 
15.1.1808 • . 

6. HERTOGE . Pierre. oud 26 jaar. "fuselier" 
bij het 7e Regiment Infanterie. 2e Bat •• 
7e Camp •• kwam in het . hospitaal van Gre
nobie. kreeg hevige koorts en overleed op 
12.7.1807. 
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7. DE CORTE 6 Donatien 6 oud 22 jaar6 
"Conscript" (dienstplichtige). afgevoerd 
naar Frankrijk. overleed te Montelimar op 
9.12.1807. 

8. LAMBRECHT. Bernard. 19 jaar. overleed 
in het militair hospitaal van Metz op 
29.8.1808. behoorde tot het 2e Bataillon 
"principal du Train d'artillerie". 3e 
Comp. 

9. BETTENS. Pierre, "fusilier" der 
"cohorte de la garde nationale du départe
ment de l'Escaut"J kwam in het hospitaal 
van Gent en overleed er op 29.10.1808 
"par suite de hydropisie" (waterzucht). 

1 O. V R I EZ E • Al b e rt. 0 u d 28 j a ar. sol d a at 
in de "Train d'artillerie". 3e Reg •• 8e 
Bat •• 1e Comp •• overleed te Bordeaux op 
29.12.1808. 

11. VAN NEVELE. Jean. zoon van Jean en 
Jeanne VERMEIRE, "fuselier" bij het 24e 
Reg. Inf •• ..3e Bat .. 3e Comp •• stamnummer 
2227. overleed ten gevolge van een schot
wonde te Saragossa. Spanje. op 31.12.1808. 

12. OE WEERT, Augustin, oud 20 jaar. 
"fuselier" van de Reservecompagnie in het 
Scheldedepartemsnt. overleed te Brussel 
op 9.12.1809. 

13. MORTIER, Jean, zoon van Pierre en 
Livine VAN DER DONCKT. "Voltigeur" (ver
kenner) in het 112e Reg. Inf., 2e Bat •• 
2e Comp •• stamnummer 2859. Sneuvelde op 
het veld op 12.8.1809 te Wagram. Oosten
rij k. 
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14. MEG/\NCK. Joseph, "fuselier" van het 
7e Reg. Inf •• 1e Bat •• 3e Comp •• stamnum
mer 4697. zoon van Jean-François en 
Isabelle OE CDCK. Stierf in Spanje te 
Barcelona op 11.8.1809. was Gewond te 
Arbos in Cataloniê. 

15. DE GRAE VE. Augustin. 21 jaar. "chas 
seur" van het 12e Reg. lichte infanterie. 
stamnummer 9898. geboren te Poeke, over
leed te Auval de Grace. op 27.4.1810. 

16. VAN HDVE. François. 22 jaar. zoon van 
Pierre en Maria TUYTSCHAEVER. was uit 
dienst ontslagen. werd in het hospitaal . 
van St.-Quentin opgenomen en overleed er 
op 5.8.1810. 

17. STEYAERT. Augustin. 21 jaar. zoon van 
François en Maria DANNEELS. was dienst
weigeraar veroordeeld tot "travaux 
public;ues". verbleef in het kamp de 
Requisal in Bellicour en overleed er op 
18.4.1811. 

1 8. VAN 0 EPU TT E • F ra n ç 0 is. was " sap e u r" 
(geniesoldaat) in het 2e Bat •• 2e Comp •• 
kwam in het hospitaal van Santarem in Por
tugal en overleed er op 25.11.1810. 

19. MORTIER. Jean-Pierre. zoon van 
François en van Catharina OANNËELS. "fuse
lier" van het 103e Reg. Inf., 3e Bat •• 2e 
Compq stamnummer 3193. overleed in het 
Hospitaal de la Sangre te Sevilla in 
Spanje op 5.10.1810. 

20. DE MEYER. François. "fuselier" van 
het 50e Inf. Reg •• 5e Bat •• 3e Camp •• 
kwam in het hospitaal de Levêche te Pam
plona. Spanje, overleed er op 31.10.1810. 
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21. VAN HESE. Constant!n. te ~eigem gebo
ren. "fuselier" van de 100e Inf. Reg •• 3e 
Bat •• stierf te Warschau . op 8.8.1808 in 
het hospitaal de Cadets • . 

22. DE ROOSE. Jean-Baptist J "voltigeur" 
in het Se Reg. Inf •• 2e Bat •• stamnummer 
4368. gewond te Matara. Spanje. overleed 
op 22.11.1811. zoon van Joseph en Caroline 
COPPENS. 

23. COREYN. Jean. zoon van Philippe
Jacques en van PetronelIa VERMEIRE. "vol 
t i geur" in het 1168 Reg. Inf.~ 2e Bat •• 
st~mnummer 3040. overleed door verwonding 
~n het kamp van Taragona. Spanje. op 
22 .11.1811. 

24. VAN RENTERGHEM. Lievin. oud 20 jaar. 
zeon van Jacques en Caroline MAES. be~oor 

de tot het 60e Reg. Inf., Se Bat •• 2e 
Comp •• in het hospit~al van Zwolle over
leed hij op 5.7.1811 aan "~ièvre nerveuse". 

25. DE CLERCQ. Josse. was matroos leerling 
van de "119 êquipage de haut bord". 2e 
Camp. "provenant dU Vaisseau l'Eglan". 
hij overleed te Brest op 12 a~ril 1~12. 
was 21 jaar oud. . 

26. DE CLERCQ. Constantin. zoon van Jean 
en Maria Magdalena GOETHALS. oud 26 jaar~ 
behoorde tot het 103e Reg. Inf •• 1ste Bat •• 
3e Comp •• stamnummer 4435. overleed in het 
hospitaal van Cajo in Andalusi~. ' 

27. VAN MALDEGEM. Alb8rt. zoon van Jean
François en Apoline RAES, oud 27 jaar. was 
dienstweigeraa~ van de lichting 1806. inge 
deeld bij het 658 Reg . Inf. als vaandel
drager. onder de wapens sinds 4 juni 1810. 
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stamnummer 9088. overleed te Vittoria. 
Spanje, op 2B.10~1811. 

28. VAN HULLE. Jean, was dienstweigeraar. 
22 jaar oud. gevangen genomen. naar Veere 
gevoerd, overleden op 22.9.1812. 

29. ROBEYT. Jean - Baptiste. dienstweige
raar, gevangen naar Veere gevoerd. oud 21 
jaar. overleden aldaar op 22.10.1812. 

30. LOONTJES, Pierre. Jean-Baptiste. 
"chasseur" van het 37e Reg. lichte infan 
terie, 1 e Bat •• 2e Comp •• in het hospi 
taal van Mainz overleden op 12.2.1814. 

31. DANNEELS. Jacqu e, "fuselier" van het 
7e Reg. Inf •• 2e Bat •• 6e Camp •• kwam in 
het hospitaal van Braunau. Oostenrijk. 
waar hij stierf op 27.9.2807. ten gevolge 
van "anevrisine è laarte" (sia). zoals 
werd vastgesteld "par ouverture du cada
vre" • 

32. DE JAEGER, Bernard, zoon van Pierre 
en van Petranelle VAN WERBERGHE. 22 jaar 
oud. ingedeeld als "fuselier" van het 34e 
Reg. Inf., 2e Bat.. 4e Camp •• overleed te 
Maastricht op 13.8.1813. 

33. HENDRICK. Pierre. "fuselier" van de 
87e halve brigade. 1e Bat .• 8e Comp •• 
werd verwond, kwam in het hospitaal te 
Embrun, Frankrijk. overleed er op 11.12. 
1799. 

34. VALERE, Joseph. 23 jaar oud . "chas
seur" bij het 13e Reg. Inf., "Bataillon 
de l'Elite". 5e Camp •• overleed in het 
hospitaal van Esterholz. op 26.2.2806. 

Er waren in Nevele 54 deserteurs opgege -
ven. 

A. JANSSENS. 
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KRO N lEK 

1. VERSLAGEN 

- Wandeling naar de Kranepoel (Krompoel) 
op zondag 6 oktober 

Om 3 u. startten 108 wandelaars. 
De lucht zag grijs maar gelukkig viel geen 
regen als we de smalle Kattewegel door
trokken. Meester Leenknacht had voor aen 
tekst gezorgd en de eerste h~lte w~rd ge
houden aan· de duiventil van Spildoorn. De 
herbergen van 8ellem lieten we ongemoeid. 
het schepenhuis trok de aandacht. 

De "Kromppel" - hoeveel leden 
van onze heemkundige kring zouden hier 18-
~en zwemmen hebben ? - lag eenzaam tussen 
de 8ellemse bossen. Waarom werd dit 
prachtig gebied niet aangekocht om als 
passief recreatieoord dienst te dcen ? De 
dreven naar Markette (wijk van 8ellem) 
zijn enig in deze herfsttijd. 

We slurpten Reibroekse koffie 
onder een afdakje. maar hij smaakte er 
niet minder om. Oe laatste loodjes naar 
Hansbeke-station wogen wel zwaar. maar een 
bezemveger hoeven we tot nog toe niet in 
te schakelen. 

Tot de volgende tocht en 't mag 
zelfs niet te lang duren. zegt "men". 

G. S • 

Hierna vOlgt de tekst die aan de 
aanwezige wandelaars werd uitgereikt en 
die werd samengesteld door ons bestuurslid 
van Hansbeke. dhr. R. LEENKNECHT. 
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"Door de overvloedige regenval 
in de maand september werden we genood
zaakt op verharde wegen te blijven. De 
deelnemers verzamelen aan het station van 
Hansbeke. Langs de Kerkweg en de Katte
wegel trekken we naar de kasteeldreef om 
door het Park de Veldstraat te bereiken. 

Voorbij de vroegere brouwerij 
ziet u de ~eer goed gerestaureerde kapel 
"Nood zoekt troost" met het erbij horend 
kapelhuis. Rechts van de kasseiweg naar 
Bellem ligt de zeer interessante omgeving 
van Spildoorn. 

De Brugse vaart werd daar gegraven in de 
bedding van de voorhistorische Dorma 
(Durmen) in de jaren 1613-1623. Op de zui
delijke oever stonden verscheidene "forten" 
of versterkingen. Het voornaamste van die 
forten, het groot fort Sint-Filips, stond 
op de plaats waar nu de hoeve Spildoorn 
gelegen is. 

De parochie werd zeer waar
schijnlijk omstreeks 1240 gesticht. De 
naam BELLEM duikt voor het eerst op in de 
rekeningen van de baljuw van de Oudburg 
over het jaar 1291. Het kasteel werd door 
de familie Rijm, de dorpsheren van Bellem, 
gebouwd omstreeks 1650. In 1655 werd Bel
lem tot baronnij verheven. In 1815 werd 
het nog, samen met de kasteelhoeve, volle
dig herbouwd. Thans is het kasteel een 
rust- en retraitehuis voor kloosterzusters 
(Mariahovel. Bel1em bezit nog vier duiven
torens. Die van het kasteel is heel merk
waardig. Het is een stevig, uit baksteen 
opgetrokken bouwwerk (XVIe eeuw), met 
achtkantig dak. In top staat een haan-
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silhouet als windwijzer. een " oeroud sym
bool der waakzaamheid en wàarschuwing. 
Onder de oversteek van het da~ zijn e=n 
zestigtal vluchtgaten. Binnenin bevat de 
toren een driehonde~dtal " wooncellen waarin 
evenveel koppels konden nestelen. Het on
derste gewelfd gedeelte zou als gevangenis 
dienst gedaan hebben. 

"De o~dste ve~melding van een ka 
pel te Bell~m dagtekent van 1435. De kerk 
kan niet groot geweest zijn, want in 1630 
telde de gemeente nog maar 500 ir.woners. 
Bellem had veel te lijden van de gods
diensttroebelen, en van de latere invallen 
van de Fransen. In 1600 was de kerk totaal 
verwoest . omstreeks 1620 werd ze herbouwd. 
In "1944 ~erd ze and~rmaal door brand ver
woest. Rond het stemmige D~rpsplein staan 
verscheidene goed bewaarde of gerestau
reerde oude woningen. Let vooral op het 
Schepenhuis, en op de fraaie deuromlijstin
gen. 

De neogotische kapel in de Lo
straat werd ~mstreeks 18Gn opgericht en is 
toegewijd aan D.L.Vrouw van Zeven Weeën. 

De KRANEPDEL. In 1726 lezen we 
nog dat "BeZZem zo Zeege Zag dat het meest
al bestond uit zure grcndGn, begroeid met 
bie z en, en sterk geï.ncn .:1eer.l d("Ol~ het 
1JJate 1", zodat het naU1JJe Z·i j k8 bc.((uaem 1JJas om 
er beesten in t, 1JJeidan" (Gomeen t e archief 
van Aalter) • Jacob Lieven Van Caneghel'i, 
die dank zij ~et invoeren van de me~h~ni 

sche spinnerij zeer rijk gewarden w~~. 
kocht in 180B het dom8in "van BelIem. Hij 
herbouwde het kasteel en liet al de heiden 
ontginnen en bebossen." De Kranepoel deed 
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hij verdiepen en afdammen zodat hst de 
enige vijver is die tot op heden bewaard 
bleef. Oe Kranepoel staat in 1811 aangege
ven met een oppervlakte van 23.5 ha. Vroe 
ger was hij ongetwijfeld veel groter. Nu 
is de Kraenepoel nog ongeveer 22 ha groot. 
het is een heerlijk natuurreservaat. enig 
mooi gelegen in een kader van naald - en 
loofbossen. omringd door prachtige bos
dreven~ Met zijn drie schilderachtige 
eilandjes zou dit domein een ideaal ont
spanningsoord kunnen zijn voor de bewoners 
van de omliggende gemeenten. maar onder
tussen is de Kranepoel verkocht aan twee 
verschillende eigenaars. die er een dam 
dwarsdoor legden. om hun eigendom af te 
palen ! Hij blijft dus ontoegankelijk. en 
intussen verandert die mooie vijver in een 
onooglijk moeras. 

Oe terugweg gaat door de wijk 
Markette. In 1600 was dit een 31 ha groot 
goed dat behoorde aan de Cisterciënzerin
nenabdij van MARQUETTE bij Rijsel. 

Oe totale oppervlakte van Bellem 
is 120B ha. Het aantal inwoners schommelt 
rond de 1500 . Oe meest vermaarde gebeurte
nis te 8ellem was telkens weer het 
"Waterfeest". op de derde zondag van juli. 
Stel het u eens voor ..... Oe vaart te 
Bellem ••••• Langs beide zijden een prach
tige rij zware beuken .•••• Tussen een 
houten en een stenen windmolen ligt de 
brug ••••. Dat was het decor! Op de beióe 
oevers een wemelende. bonte massa ••.•• Oe 
bargie vormt de tribune. (Oe di3mes en he
ren kunnen er gaan zitten voor de prijs 
van één cent.) Programma: allerlei spelen 
op en rond het water •••• 't Is voorbij I!" 
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2. AANKONDIGINGEN 

- Op zond~g 17 november spreekt voor ons 
pater P. DE BRABANDERE over "Waarde en 
Onwaarde van de parapsychologie". Het be
looft een boeiende voordracht te worden 
over proeven met animisme. spiritisme, enz. 
De lezing is bedoeld als een diepere aan
vulling op de lezing van dhr. T. PENNEMAN 
vorig werkjaar over "Volkssagen en Volks
geloof". 

We ver~achten al onze leden en 
belangstellenden. 

- Op zondag 1 december spreekt in de paro
chiezaal te Meigem, om 15 u., dhr. 
R. VAN DER LINDEN over "Sint-Niklaas hier 
en elders. Verscheidenheid in legenden en 
gebruiken". De lezing wordt prachtig ge
illustreerd met dia's. 

Dhr. R. VAN DER LINDEN is lid 
van de koninklijke ·kommissia voor volks
kunde, voorzitter van de koninklijke bond 
der Oostvlaamse volkskundigen en o.m. 
auteur van "Ikonografie van Sint-Niklaas 
in Vlaanderen". 

Wij konden niemand beter vinden 
om over dit onuitputtelijk onderwerp te 
spreken. 

- Indien het weder een beetje meevalt 
(=sneeuw), organizeren we in de loop van 
de maand december nog een winterwandeling. 

- Op zondag 19 januari 1975 komen we samen 
op onze zesde statutaire vergadering in 
Nevele. Gastspreker is Prof. Dr. J. VAN 
ROMPAY. Het wordt een historisch-juridische 
voordracht over het land van Nevele. 
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3. VARIA 

Op 1. 2 en 3 november e.k. orga 
niseert de Landegemse "Hobby - club" zijn 
tweejaarlijkse tentoonstelling in het 
Parochiaal Centrum te Landegem. In het ka
der van die hObby - tentoonstelling zullen 
enkele Landegemse leden .van de heemkundige 
krin g een t entoonstelling verzorgen van 
oude prentkaarten met als titel "Landegem 
vroeger en nu". 

Het boek van onze ondervoorzit
ter F. MICHE~1. Vinkt in mei 1940, wordt op 
dit ogenblik in het Frans vertaald. Wij 
wensen pastoor F. MICHEM evenveel succes 
met de Franse tekst als met de oorspronke 
lijk Nederlandse uitgave. 

Ons bestuurslid uit Hansbeke, 
dhr. R. LEENKNECHT. sprak over 8.R.T. 2 
OV8r de schandpaal van Hansbeke. 

OUDE NUMME RS VAN ONS TIJDSCHRIFT 

Van de oud e jaargangen van ons 
BeriahtenbZad zijn nog een beperkt aantal 
losse nummers beschikbaar: jg.2(1971): nr. 
1. 2. 3; jg.3(1972): nr.3, 4 (en niet 2 
zoals in ons vorig nummer stond); jg.4 
(1973), nr. 2. 3. 4. 

Ze kunnen verkreg en worden door 
50 fr. per gevraagd nummer te storten op 
P.R.OOO - 0627981-03 van "Het Land van Neve
Ie". Vosselarestraat 16. 9840 Landegem. 
Wilt u duidelijk op de strook vermeld e n 
welk(e) nummer(s) u verlangt? Ook van 
onze eerste monografie "Het Literaire Le 
ven in het Land van Nevele" kunnen nog 
exemplaren besteld worden door storting 
van 120 fr. op onze postrekening. 
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I N HOU 0 

J. VAN DE CASTEElE. Hendrik 
van Ooorne : de 
Poekese 
Gezelle-discipel. 

A. JANSSENS. Een oude nederzetting 
te Nev€le ? • • • 

J. lUYSSAERT. Rechtzetting 
"Het landschap in het 
land van Nevele" ••• 

G. SCHAECK. Volksgeneeskunde 
(vervolg) •••••• 

A. JANSSENS. Gesneuvelde Nevelaars 
in het leger van 
Napoleon ••••• 

KRONIEK 1. Verslagen •••••• 
2. Aankondigingen ••• 
3. Varia.. • •• 

INHOUD ••• . . . .. 
+ 

+ + 
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